
BR. 0002.8.2018.BM

Kluczbork 16.04.2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku zaprasza na dzień 25 kwiecień 2019r. na sesję 
Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II.p o godz. 16:00.

Porządek obrad

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał,

b/ ustalenie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z sesji, odbytej w dniu 3.04.2019 r.

d/informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3. Podjęcie uchwał.

- opinie Komisji

1) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kluczborku;

2) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury  w Kluczborku;

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona  w Kluczborku;

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Gmina Kluczbork 
podnosi jakość edukacji przedszkolnej w ramach poddziałania (09.01.03.Wsparcie edukacji 
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
RPOWO 2014-2020);

5) w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów;

6) w sprawie umorzenia wierzytelności;

7) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o. o w 
Kluczborku na lata 2018-2021 dla Gminy Kluczbork;

8) w sprawie umorzenia wierzytelności;

9) w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków;

10) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;

4. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres miedzy sesjami.

- opinia Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania

6. Sprawozdanie Komisji Skarg z działalności za okres między sesjami.
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7. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kluczbork w 2018 
roku.

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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